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နအဖ  (ႏိုင္ငံေတာ္  ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ)လို႔  အမည္ခံထားတဲ့  ျမန္မာႏိုင္ငံက 
 စစ္အာဏာရွင္ေတြကို  အႏုျမဴစီမံကိန္းမွာ  ရုရွားက ကူညီေထာက္ပံ့ေနတဲ့အေၾကာင္း  တကမာၻလံုးက 
 သိေနၾကပါတယ္။  နအဖဟာ  ျမန္မာစစ္တပ္ကို  ေခတ္မီလာေစဖို႔  ရုရာွးဆီက ေခတ္မီလက္နက္ေတြ 
ဝယ္ယူ  တပ္ဆင္ေနတာကိုလည္း  ပိုၿပီး  ဆန္းဆန္းျပားျပား  မဟုတ္တဲ့  လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္နဲ႔  ကမာၻက 
ရႈျမင္သံုးသပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔  က်ေနာ္တို႔က ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းေနရာမာွ  အေထာက္အထား  အသစ္ 
ေတြ  ေတြ႔ထားပါတယ္။  အေသးစိတ္  သိထားတာေတြလည္း  ရွိေနပါတယ္။  (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔  အႏုျမဴ 
မျပန္႔ပြားေရးကို လိုလားသူေတြအတြက)္ စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ေစႏိုင္တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ 

က်ေနာ္တို႔ DictatorWatch ကေန အရင္ထုတ္ျပန္ထားတာေတြဟာ အခုထပ္မံ ေတြ႔ရွိလာတာေတြအရ 
မွန္ကန္တယ္လို႔  အတည္ျပဳႏိုင္ေနပါၿပီ။  ဒါ့အျပင္  အႏုျမဴ  စီမံကိန္းတခုလံုးကို  ျခံဳငံုၿပီး  အရင္ထက္ ပိုမို 
သိရွိလာရပါတယ္။

 

အႏုျမဴ ဓါတ္ေပါင္းဖုိႏွင့္ ယူေရနီယမ္ တူးေဖာ္ျခင္း

သုေတသနလုပ္ဖို႔  ဆိုတဲ့  ေခါင္းစဥ္ေအာက္မာွ ရုရွားက ျမန္မာကို အႏုျမဴ ဓါတ္ေပါင္းဖိုတခု ေထာက္ပံ ့
ေတာ့မယ့္အေၾကာင္း  အေတာ္မ်ားမ်ားက  သိၾကၿပီး  ျဖစ္ပါတယ္။  က်ေနာ္တို႔  ရတဲ့သတင္းမွာေတာ့ 
နအဖဟာ ရုရာွးဆီက  (၁ဝ)  မီဂါဝပ္ရွိတဲ့  အႏုျမဴ ဓါတ္ေပါင္းဖိုတခုကို  ဝယ္ၿပီးသြားၿပီ  ဆိုတာပါပ။ဲ အဲဒီ 
ဓါတ္ေပါင္းဖိုဟာ  အသစ္မဟုတ္ေပမယ့္  အေတာ္ေလး  ေကာင္းမြန္ေနေသးတယ္လို႔  သိရပါတယ္။ 
အခုဆိုရင္  အဲဒီဓါတ္ေပါင္းဖိုကို  တစစီျဖဳတ္တဲ့အဆင့္၊  ျမန္မာႏိုင္ငံကို  တင္ပို႔တဲ့အဆင့္နဲ႔  ျပန္လည္ 
တပ္ဆင္တဲ့အဆင့္ေတြကို လုပ္ေနပါၿပီ။ 

DictatorWatch  အေနနဲ႔  ဓါတ္ေပါင္းဖို  စက္ပစၥည္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို  ေရာက္ၿပီလား ဆိုတာကိုေတာ့ 
အတည္မျပဳႏိုင္ေသးပါဘူး။  ဒါေပမယ့္  ဒီႏွစ္  ဒီဇင္ဘာေလာက္မာွ  တပ္ဆင္တဲ့အဆင့္ေတြ  အားလံုး 
ၿပီးစီးမယ္လို႔  က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ  သတငး္ရပ္ကြက္ေတြက  ေျပာပါတယ္။  (က်ေနာ္တို႔  ထုတ္ျပန္တဲ့  အရင္ 
သတင္းမွာ  ေျမာက္ကိုးရးီယားက ကြၽမ္းက်င္သူေတြဟာ ျမန္မာ အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖို  ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းေတြမွာ ကူညီမယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။)



သပိတ္က်င္းၿမ့ိဳနယ္ထကဲ ေက်ာက္ဖဒုိ အရပ္မွာ အႏုျမဴ ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သပိတ္က်င္းဟာ မႏၱေလးကေန ေျမာက္ဖက္ ကီလိုမီတာ(၁ဝဝ)ခန္႔  ကြာေဝးၿပီး ဧရာဝတီျမစ္အနားမာွ 
ရွိပါတယ္။

ရုရွားက  အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖို  ေရာင္းတာအျပင္  အျခားဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းေတြ  လုပ္ေပးရတဲ့အတြက္ 
အျပန္အလွန္အားျဖင့္  ရုရွား သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတခုက ျမန္မာႏိုင္ငံထမဲွာ ေရႊ၊ တိုင္ေတနီယမ္နဲ႔ 
ယူေရနီယမ္ တူးေဖာ္ခြင့္လိုင္စင္ ရရွိပါတယ္။ 

ရုရွားက ေရႊတူးေဖာ္မယ့္ေနရာ  (၂)ခု  ရွိပါတယ္။  ပထမေနရာက ေက်ာက္ဖဒုိ  ပါပ။ဲ  ေနာက္တေနရာ 
ကေတာ့ ျပင္ေညာင္အရပ္က ေတာင္တနး္ေတြမွာျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးတိုငး္ကေန ရွမ္းျပည္နယ္ကို သြားတဲ့ 
သာစည္-ေရႊေညာင္ ရထားလမ္း ညာဘက္ျခမ္းတေလွ်ာက္မွာ ရွိပါတယ္။

ေက်ာက္ဖဒုိ အရပ္မွာပ ဲတိုင္ေတနီယမ္ကို တူးေဖာ္ေနပါၿပီ။ ဒါမွမဟုတ္ သတၱဳၾကမ္းကို သန္႔စင္ေနပါၿပီ။ 

ယူေရနီယမ္ကို  တူးေဖာ္ေနတာ  (၃)ေနရာ ရွိပါတယ္။ ပထမေနရာဟာ ျပည္ခရိုင္  ေပါက္ေခါင္းးၿမိ့နယ္ 
ထကဲ ပခဲူးရိုးမေတာင္တနး္ေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယေနရာက ရွမ္းျပည္နယ္ မိုးမိတ္ၿမိ့ဳနယ္က ပိုင္ေငါ့ 
အရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယေနရာကေတာ့ ေက်ာက္ဖဒုိ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုကို  သပိတ္က်င္းက  ေက်ာက္ဖဒုိအရပ္မွာ  ေရြးခ်ယ္တည္ေဆာက္တာကေတာ့ 
သပိတ္က်င္း  ယူေရနီယမ္  သတၱဳတြင္းနဲ႔  မိုးမိတ္  ယူေရနီယမ္  သတၱဳတြင္းေတြရ႕ဲ  အနီးအနားေနရာမွာ 
တည္ရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊကို ရွာေဖြတူးေဖာ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ အႏုျမဴ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း 
ေတြကို ဖံုးဖိဖို႔ ဟန္ေဆာင္လုပ္ျပတာ ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ 

နအဖဟာ သပိတ္က်င္းေဒသ တေနရာရာမွာ  yellowcake စက္ရံုတခု  တည္ေဆာက္ထားတယ္ဆိုတဲ့ 
အေၾကာင္း  အျခားသတင္းရပ္ကြက္တခုရ႕ဲကိုးကားခ်က္ကို  က်ေနာ္တို႔  အရင္က  ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ 
အခုဆိုရင္  ပိုၿပီးတိက်တဲ့ေနရာကို  က်ေနာ္တို႔  သိရွိေနပါၿပီ။  (အနည္းဆံုး  ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တုကေန 
သတင္းအခ်က္အလက္ အလံုအေလာက္ ရယူႏိုင္ေနပါၿပီ။) 

(yellowcake ႏွင့္  gas centrifuges အေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္အနည္းငယက္ို ေဆာင္းပါးအဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပ  
ထားသည္။   ဘာသာျပန္သ)ူ

အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုကို  တည္ေဆာက္ရတဲ့  ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ  အႏုျမဴစြမ္းအားသံုးၿပီး  လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ 
ထုတ္ေဖာ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ နအဖက (လူေျပာမ်ားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ) လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာခဲ့ရပါတယ္။ 

နအဖဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္ဖို႔  အမွန္တကယ္ စိတ္မဝင္စားဘူးလို႔  က်ေနာ္တို႔  ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ 
ဒီလိုမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးအေကာင္းဘက္က လွည့္ေတြးရင္ေတာင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္လုပ္ေရးက 
ဒုတိယ ရည္မွန္းခ်က္သာ ျဖစ္ရပါမယ္။  နအဖရ႕ဲ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးကေတာ့  အႏုျမဴလက္နက္ 
ေတြ  တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ေရးပဲ  ျဖစ္မယ္လို႔  က်ေနာ္တို႔  ယံုၾကည္ပါတယ္။  က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ  သတင္း 
ရပ္ကြက္ေတြ အဆိုအရ နအဖဟာ လာမယ့္  (၁ဝ)ႏွစ္အတြင္း  အႏုျမဴ  ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း  အျပည့္အဝ 
ရွိလာဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။



ရုရွားဟာ  နအဖကို  အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုအတြက္  လည္ပတ္ဖို႔ေလာင္စာေတြလည္း  ေထာက္ပံ့ေပးေန 
တယ္လို႔  ဆိုႏိုင္စရာ  ရွိပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  ယူေရနီယမ္  ထြက္ပါတယ္။  အဒီဲသတၱဳၾကမ္းကို 
yellowcake ျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ စက္ရံုေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ yellowcake ကို သန္႔စင္ရင္ ေလာင္စာ 
ျဖစ္လာပါတယ္။ 

ယူေရနီယမ-္၂၃၈ ကေန ယူေရနီယမ္-၂၃၅ ကို ခြဲထုတ္တဲ့ အဆင့္  (centrifuge program)ကို နအဖ 
ဟာ ေတာင္နဝင္းဆည္မွာ စတင္ေနၿပီလို႔  က်ေနာ္တို႔ သတင္းရရွိထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတည္မျပဳ 
ႏိုင္ေသးပါဘူး။  ရုရွားဆီက ေလာင္စာ  မရသေရြ႔  အဒီဲအဆင့္ကို  စႏိုင္ဦးမာွေတာ့  မဟုတ္ေသးပါဘူး။ 
တကယ္လို႔  အဒီဲအဆင့္က စတင္လည္ပတ္ေနၿပီဆိုရင္  ရုရာွးက ေလာင္စာ ေထာက္ပံ့လို႔သာ ျဖစ္ရပါ 
လိမ့္မယ္။ 

မွတ္ခ်က္။   ။ ေက်ာက္ဖဒုိ ေဒသကိုေရြးၿပီး အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖို တည္တာကေတာ့ အဒီဲမွာ ယူေရနီယမ္ 
သန္႔စင္ေရးေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္မယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပဖို႔သက္သက္ပါပ။ဲ ယူေရနီယမ္ သတၱဳတြင္း၊ 
စက္ရံု၊  သန္႔စင္တဲ့  လုပ္ငန္းနဲ႔  ဓါတ္ေပါင္းဖိုတို႔ဟာ  အနီးအနား  တဝိုက္မွာပဲ  တည္ရွိေနၾကတာျဖစ္လို႔ 
ၿပီးျပည့္စံုတဲ့  စက္မႈဇံုတခု  ျဖစ္လာၿပီး  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊  လံုျခံဳေရး၊  စီမံခန္႔ခြဲေရး  အစစအရာရာ 
အဆင္ေျပလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

နအဖကို ရုရွားက ကူညီေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိတ္ကသိကေအာင့္ အျဖစ္ရဆံုးလို႔ ဆိုႏိုင္တဲ ့ အခ်က္ 
တခုရွိပါတယ္။  ဆိုဗီယက္ယူနီယံ  လက္ထက္မွာ  ေျမာက္ကိုးရီးယားကို  အႏုျမဴထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ 
ႏိုင္ငံျဖစ္လာေအာင္  တြန္းအားေပးဖို႔  ကူညီတာ  ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။  အခုလည္း  အလားတူ  တပံုစံတည္း 
ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥပါ။ 

ဆိုဗီယက္ယူနီယံ  ၿပိဳကြၿဲပီးလို႔  စစ္ေအးေခတ္မွာ  ရုရာွးဟာ ဘာျဖစ္လို႔  မရိုးသားတဲ့  နာမည္ပ်က္  ႏိုင္ငံ 
ေတြဆီမွာ အႏုျမဴျပန္႔ပြားေအာင္ ကူညီေနရတာလလဲို႔ ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 

လူတိုင္းသိႏိုင္တာကေတာ့  ရုရာွးဟာ  ပိုက္ဆံ  လိုခ်င္လို႔ပါပ။ဲ  ဒါကေတာ့  သေဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြ 
ကေန ဝင္ေငြရေအာင္  ထုတ္ယူတာျဖစ္လို႔  မဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္  ေငြလိုခ်င္တာ တခုတည္းေၾကာင့္ 
ပလဲား  ဆိုတာကိုေတာ့  အေလးအနက္ထားၿပီး  ထပ္ေမးရပါမယ္။  ဒီထက္မက  နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္း 
စဥ္းစားရမွာေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက  နအဖလို  စစ္အာဏာရွင္  အစိုးရမ်ဳိး၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊလို  ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးကို  ရုရာွး 
ေခါင္းေဆာင္ေတြက  အကူအညီေပးေနတာေတြအေပၚ  ရုရာွးျပည္သူေတြက  ဘယ္လိုမ်ား  သေဘာ 
ထားၾကပါမလ။ဲ

၁၉၆၅ ခုႏွစ္တုန္းက ဆိုဗီယက္ယူနီယံက ေျမာက္ကိုးရီးယားကို  (၂)မီဂါဝပ္ရွိတဲ့  အႏုျမဴ  ဓါတ္ေပါင္းဖို 
တခု  ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။  အဲဒါကိုပဲ  ၁၉၇၃  ခုႏွစ္မာွ  (၈)မီဂါဝပ္ရွိတဲ့  အဆင့္ကို  တိးုျမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
အနည္းဆံုး အဒီဲအခ်ိန္ေတြေလာက္အထိ ဓါတ္ေပါင္းဖိုလည္ပတ္ဖို႔ ေလာင္စာေတြကို ရုရာွးက ေထာက္ 
ပံ့ေပးေနခဲ့ပါတယ္။ 

အဲဒီလို ကူညီေထာက္ပံ့တာေတြရ႕ဲေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေျမာက္ကိုးရးီယားရ႕ဲအႏုျမဴစီမံကိန္းဟာ အႀကီး 
အက်ယ္  ေျပာင္းလဲ  တိုးတက္သြားပါေတာ့တယ္။  ေျမာက္ကိုးရီးယားဟာ  ပိုမိုႀကီးမားတဲ့  အႏုျမဴ 
ဓါတ္ေပါင္းဖိုတခုကို  ကိုယ္တိုင္  တည္ေဆာက္လိုက္ပါတယ္။ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ လက္နက္ေတြ 



စတင္  ထုတ္လုပ္ပါေတာ့တယ္။  ပလူတိုနီယမ္ကို  ခြဲထုတ္  ရယူႏိုင္တဲ့အဆင့္ကို  ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
ေပါက္ကြဲအားျပင္းထန္တဲ့ ဗံုးေတြကို စမး္သပ္ေဖာက္ခြဲလာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

(နအဖကလည္း အလားတူ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲခဲ့တာ ရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သတငး္ရရွိပါတယ္။ မႏၱေလး 
အေရွ႕ေတာင္ဖက္  စၾကာေတာင္တန္းေတြဘက္မွာပါ။)  ေျမာက္ကိုးရီးယားဟာ  လက္နက္အဆင့္ကို 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့  ယူေရနီယမ္  သန္႔စင္ေရးကို  တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ  စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  ဒါေတြေၾကာင့္ 
၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔ ထိပ္တိုက္တိုးရတဲ့အထိ အရွိန္ေကာင္းလာေနပါေတာ့တယ္။ 

အခုဆိုရင္  ေျမာက္ကိုးရီးယားမွာ  ပလူတိုနီယမ္  ဓါတ္ေပါင္းဖိုနဲ႔  သန္႔စင္ၿပီး  ယူေရနီယမ္  ရွိေနပါၿပီ။ 
အႏုျမဴလက္နက္အတြက္  သီးျခားအရင္းအျမစ္  ႏွစ္ခုကို  လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ၿပီလို႔  အဓိပၸာယ္ရပါ 
တယ္။ 

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမာွ ေျမာက္ကိုးရီးယားက အႏုျမဴဗုးံ အေသးစားတခုကို စမး္သပ္ေဖာက္ခြဲခဲ့ 
ပါတယ္။  သူတို႔ထုတ္လုပ္ထားတဲ့  ပလူတိုနီယမ္အခ်ဳိ႕ကိုသံုးၿပီး  ေဖာက္ခြဲတာျဖစ္ပါတယ္။  ေျမာက္ 
ကိုးရီးယားဟာ  အႏုျမဴ  ပိုင္ဆိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဒါ့အျပင္  ပလူတိုနီယမ္  ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို  ဖ်က္ဆီးမယ့္ 
အေၾကာင္း၊  ဒါေပမယ့္  ယူေရနီယမ္  သန္႔စင္ေရးဘက္မွာ  ဆက္လက္  လုပ္ေဆာင္ေနမယ့္အေၾကာင္း 
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္  ေျမာက္ကိုးရီးယားဟာ  အဒီဲကိစၥေတြကို  ေဆြးေႏြးလိုပံုေတာ့  မရပါဘူး။  သူ႔မာွ  ဘယ္လို 
လက္နက္မ်ဳိးေတြ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပိုင္ဆိုင္ထားတာကို ဖြင့္ခ်ဖို႔လည္း အာသီသရွိပံု မရပါဘူး။ 

ေျမာက္ကိုးရီးယားဟာ  သူတည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့  အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုအျပင္  ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ 
ပလူတိုနီယမ္ေတြကိုပါ  ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာင္  ယူေရနီယမ္  အႏုျမဴလက္နက္ေတြ  ထုတ္ 
လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့အဆင့္ကိုေတာ့  ဆက္လက္ထိန္းထားဥးီမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။  ပလူတိုနီယမ္ကို  ဘယ ္
ေလာက္မ်ားမ်ား  ထုတ္လုပ္သိုေလွာင္ထားတာကိုေတာ့  မသိရပါဘူး။  အဒဲါကို  ႏိုင္ငံတကာမွာ 
အသအဲသန္  အျငင္းပြားေနရပါတယ္။  လတ္တေလာမွာေတာ ့ ေျမာက္ကိုးရးီယားကို  ပလူတိုနီယမ္နဲ႔ 
ပတ္သက္တာကိုပဲ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေစဖို႔ အေမရိကန္က ဆႏၵရွိေနပံုရပါတယ္။ 

ရုရွားအျပင္  ေျမာက္ကိုးရီးယား  ကြၽမ္းက်င္သူေတြကလည္း  နအဖရ႕ဲ  အႏုျမဴ  ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔  အျခား 
လက္နက္ေတြ ထုတ္လုပ္ေရးမွာ ပါဝင္ကူညီေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ သိထားတာအရဆိုရင္ ေျမာက္ 
ကိုးရီးယားက အခုလို  ကူညီေပးတဲ့အတြက္ အျပန္အလွန္  ေပးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔  နအဖက သူ႔ကို  စစ္ယူ 
ထားတဲ့  ယူေရနီယမ္  (yellowcake အဆင့္)ကိုေပးလိုက္ပါၿပီ။  ေနာက္အဆင့္ေတြမွာေတာ့  ေျမာက္ 
ကိုးရီးယားက ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္ဖို႔ပဲ လုပ္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေတြအားလံုးဟာ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အႏုျမဴ မျပန္႔ပြားလိုသူေတြအတြက္) သိပ္ကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက ္
ျဖစ္ေစပါတယ္။ အေမရိကန္သမတ ဘြတ္ရွ္ဟာ ေျမာက္ကိုးရးီယားကို ဖိအားေပးဖို႔ စိတ္ပါပံု မရပါဘူး။ 
ၿပီးေတာ့  သူဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ  အႏုျမဴစီမံကိန္းအေၾကာင္း  ထုတ္ေျပာဖို႔ေတာင္  ျငင္းဆန္ေနပါတယ္။ 
ဒါကလည္း ပိုလို႔ေတာင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာပါ။

ေျမာက္ကိုးရီးယားဟာ အႏုျမဴဗံုးကို စနစ္တံျဖဳတ္ႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း  (၄ဝ) အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါတယ္။ (သဘာဝ 
ဓါတ္ေငြ႔နဲ႔အျခားတြင္းထြက္ပစၥည္းေတြကေန ႏိုင္ငံျခားေငြမာေတြ  အေျမာက္အျမား  ရရွိေနတဲ့)  ျမန္မာ 
နအဖမွာေတာ့ အသဲေလာက္ မၾကာႏိုင္ပါဘူး။ ခဏေလးနဲ႔ လုပ္ႏိုင္မယ့္ သေဘာ ရွိေနပါတယ္။  



တကယ္လို႔မ်ား ျမန္မာစစ္အစိုးရမာွ အႏုျမဴလက္နက္ေတြ ပိုင္ဆိုင္သြားၿပီဆိုရင္ အေတာ့္ကို ဆိုးဝါးလြန္း 
လွတဲ့ သူတို႔ရ႕ဲစစ္အာဏာရွင္စနစ္က သက္ဆိုးရွည္ဦးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နးီခ်င္းႏိုင္ငံေတြလည္း 
စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေကာငး္ေလာက္ေအာင္  ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရမွာျဖစ္ၿပီး  အထးူသျဖင့္  ခံရမွာကေတာ့  ထိုင္း 
ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  

အတိအက် ခ်ိန္ရြယ္ ပစ္ခတ္ႏုိင္ေသာ ဒံုးက်ည္မ်ား (Precision-guided munitions 
- PGMs) 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒုံးက်ည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို တပ္ဆင္ထားတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ အရင္တုနး္က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ 
ဖူးပါတယ္။ အဲဒီဒုံးက်ည္ အမ်ဳိးအစားေတြမွာ ဆမ္ဒုံးပ်ံ  (SAMs -  ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒုံးက်ည္)ေတြ 
အမ်ားႀကီး ပါဝင္ေနပါတယ္။ စစ္သေဘၤာကေန ပစ္ခတ္တဲ့ ေျမျပင္က ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္နဲ႔ ေျမျပင္က 
ေျမျပင္ပစ္  ဒုံးက်ည္ေတြလည္း  ပါဝင္ပါတယ္။  ရုရွားလုပ္  MIG  29s တိုက္ေလယာဥ္ေတြအတြက္ 
ဒုံးလက္နက္ေတြအျပင္  ခရီးတိုပစ္  ေဘာ္လစ္စတစ္  ဒုံးက်ည္ေတြေတာင္  ပါေနတယ္လို႔  ေဖာ္ျပခဲ့ပါ 
တယ္။ 

(PGMs, SAMs, Rocket launchers, Cruise missile ႏွင္ ့MIG 29s တို႔၏ ဓါတပ္ံုအနည္းငယ္စီကို ေဆာင္းပါး  
အဆံုး၌ ေဖာ္ျပထားသည္။  ဘာသာျပန္သ)ူ

အခု ထပ္သိလာတာကေတာ့ နအဖဟာ အရင္တုန္းက ယူကရိန္းႏိုင္ငံက ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္ေတြ 
ဝယ္ေနခဲ့တုန္းမွာပဲ ၂ဝဝရ ခုႏွစ္မွာ ရုရွားဆီကလည္း သေဘၤာ  (၄)စးီစာ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္ေတြ 
ဝယ္ခဲ့ေသးတယ္ ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္သိလာတာတခုက ေျမာက္ကိုးရီးယားဆီက ေရာ့ကက္ေလာင္ခ်ာ  (rocket  launchers  -  ဒုံးပ်ံ 
ပစ္စင္)ေတြကို  နအဖက ဝယ္ထားတဲ့အေၾကာင္း  ျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီမွာ  အရြယ္မ်ဳိးစံုရွိတဲ့  ဒုံးပ်ံေတြကို 
ပစ္လႊတ္လို႔ရတဲ့  ပစ္စင္ေတြ  ျဖစ္ပါတယ္။  (ေဘာ္လစ္စတစ္  ဒုံးက်ည္ေတြကိုလည္း  ထည့္ပစ္ႏိုင္စရာ 
ရွိပါတယ္။  တကယ္လို႔  ဒီသတင္းက မွန္ခဲ့ရင္  နအဖဆီမွာ  ခရီးတိုပစ္  ေဘာ္လစ္စတစ္  ဒုံးက်ည္ေတြ 
ေတာင္ ရွိေနၿပီဆိုတာ အတည္ျပဳလို႔ ရပါမယ္။)

ဒါေတြအျပင္ နအဖက ပစ္မွတ္ကို အတိအက် ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့ ဒုံးက်ည္(PGMs)ေတြ ထုတ္လုပ ္
ဖို႔ကို သုေတသန လုပ္ေနပါတယ္။ သာစည္ၿမိ့ဳနယ္မွာ ဒုံးက်ည္စက္ရံုတခုကို ရုရွား အကူအညီနဲ႔ တည္ 
ေဆာက္ဖို႔  ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။  ဒါဟာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ  ရုရွားလုပ္  PGMs ေတြကို  ေပၚေပၚ 
ထင္ထင္ ျပန္႔ပြားလာေအာင္ ေနာက္ဆံးုလုပ္ေဆာင္လာတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

PGMs  ေတြမွာ  တိုက္ေလယာဥ္နဲ႔  ရဟတ္ယာဥ္ေတြကို  ပစ္ခ်ဖို႔  ေျမျပင္က  ေဝဟင္ပစ္  ဒုံးက်ည္ 
အမ်ဳူိးအစား  ဆိုတာ  ရွိပါတယ္။  ဒါ့အျပင္  ေျမျပင္ပစ္မွတ္နဲ႔  သေဘၤာေတြကို  တိုက္ခိုက္ဖို႔  ေျမျပင္က 
ေျမျပင္ပစ္ ဒုံးက်ည္အမ်ဳူိးအစားေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ေဝဟင္ကေန ေျမျပင္ပစ္ (သို႔) ေကာငး္ကင္တိုက္ပြ ဲ
သံုး ခရုဇ္ ဒုံးပ်ံအမ်ဳိးအစားလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

နအဖ ရည္ရြယ္ထားတဲ့  ဒုံးက်ည္စက္ရံုမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး  PGMs  ေတြ ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ 
မသိပါဘူး။ တာလတ္ပစ္ အမ်ဳိးအစားေတြကို ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ငါးႏွစ္အၾကာမာွ စတင္ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေလာက္ပဲ သိရပါေသးတယ္။ 



နအဖဟာ ႏိုင္ငံတကာက ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေတြ၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔  စစ္သေဘၤာေတြ  ဝင္ေရာက ္
စြက္ဖက္လာရင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခုခံသြားႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ေနတာကေတာ့ ရွငး္ပါတယ္။

နာဂစ္စ္  ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအၿပီး  အေမရိကန္နဲ႔  ျပင္သစ္ေရတပ္တို႔ဟာ  ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး 
လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေပးဖို႔ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အလြန္မွာ ေရာက္ရွိေနေပမယ့္ နအဖဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္မရတဲ့ 
အတြက္ ဝင္ေရာက္ကူညီ မေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အတင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ရင္  သူတို႔ရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊  သေဘၤာ 
ေတြကို  နအဖက  ဒုံးက်ည္ေတြနဲ႔  တိုက္ခိုက္လာမယ့္အေရးကို  လက္တုန္႔မျပန္ခ်င္လို႔  ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  

စစ္တပ္ကို ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ျခင္း
ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ စစ္လက္နက္ေတြ သံုးေနေၾကာင္း အရင္က က်ေနာ္တို႔  ေဖာ္ျပခဲ ့
ဖူးပါတယ္။  အဒဲါကို  ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္  ရုရွားအျပင္  တရုတ္၊  ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႔  အျခားႏိုင္ငံေတြ 
ကေန  လက္နက္ေတြ  အေျမာက္အျမား  လွ်ဳိ႕ဝွက္  ဝယ္ယူအားျဖည့္ေနတယ္  ဆိုတာကေတာ့  ရွင္းပါ 
တယ္။ ဦးေနဝင္းနဲ႔  မဆလ (ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ)ေခတ္မွာ စစ္အစိုးရဟာ လက္နက္စက္ရံု 
(၆)ခုပဲ  ရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ  စစ္အစိုးရမာွေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ  လက္နက္စက္ရံုေပါင္း  (၂၂)ခု  ရွိေနတဲ့ 
အျပင္ ေနာက္ထပ္တိုးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိေနတာလည္း သိသိသာသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

အေရးပါတဲ့  လက္နက္ေတြကို  ပိုင္ဆိုင္လာၿပီးတဲ့ေနာက္  အဒဲါကို  ထပ္မံေပါင္းစပ္ေပးတာကေတာ့ 
အဓိကက်တဲ့ ပညာေရး အစီအစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုရွားမာွ ျမန္မာပညာေတာ္သင္ေပါင္း (၅ဝဝဝ)ေက်ာ္ 
ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးဟာ ေမၿမိ့ဳစစ္တကၠသိုလ္ထြက္ စစ္ဗိုလ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ရုရွားဘာသာ 
စကားကို  (၉)လတိုင္ သင္ယူထားၿပီးသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔  အထူးျပဳေလ့လာမယ္ ့
ဘာသာရပ္ကို  ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ  ေအာင္ထားရပါေသးတယ္။  (ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား  ၃ဝဝဝ လို႔ 
က်ေနာ္တို႔ အရင္က ေဖာ္ျပထားခဲ့တာရွိၿပီး အခု အေရအတြက္ ထပ္တိုးလာပါတယ္။) 

ရုရွားေရာက္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ ပညာေတာ္သင္ေတြဟာ မာစတာဘြဲ႔အတြက္ (၂)ႏွစ္ တက္ရၿပီး ေဒါက္တာ 
ဘြဲ႔အတြက္  (၄)ႏွစ္  တက္ရပါတယ္။  (ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ ၃-ႏွစ္လို႔  က်ေနာ္တို႔  အရင္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါ 
တယ္။) သူတို႔ဟာ ေမာ္စကို ဒါမွမဟုတ္ စိန္႔ပီတာစ္ဘဂ္မွာရွိတဲ့ Moscow Air Institute မွာ စာသင္ရပါ 
တယ္။ 

ရုရွားအျပင္ တရုတ္၊ ေျမာက္ကိုးရးီယား၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာလည္း နအဖက ေစလႊတ္ထားတဲ့ 
စစ္ဗိုလ္ ပညာေတာ္သင္ေတြ ရွိပါေသးတယ္။ 

လက္ရွိ  ေနာက္ဆံးုအသုတ္ကေတာ့  အမွတ္စဥ္  (၇)  ပညာေတာ္သင္ေတြျဖစ္ၿပီး  ေမၿမိ့ဳစစ္တကၠသိုလ္ 
ထြက္ စစ္ဗိုလ္ဦးေရ  (၁၁ဝဝ)  ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔  အဓိက ေလ့လာသင္ယူတဲ့ ဘာသာနဲ႔ ေက်ာင္းသား 
အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။



ဘာသာရပ ္ ပညာေတာ္သင္ အေရအတြက္ 

Nuclear science ၂၅ဝ 

Tunneling science ၁ဝဝ 

Rockets ၂ဝဝ 

Electronics ၁ဝဝ 

Computer science ၂ဝဝ 

Aircraft construction ၁ဝဝ 

Artillery ၁၅ဝ 

ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေတြဟာ  အထူးျပဳဘာသာရပ္အျပင္  အျခားအေၾကာင္းအရာေတြကိုပါ 
ေလ့လာသင္ယူရပါတယ္။  အဒီဲအထမဲွာ  တင့္ကားအေၾကာင္း၊  ထိန္းသိမး္ေရးပညာ၊  ေလယာဥ္ပစ္ 
သင္တန္း၊  က်ည္ဆန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊  တိုက္ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တနး္၊  စစ္ေရယာဥ္  တည္ေဆာက္ပံု၊ 
ေရတပ္မာလိန္မႉးသင္တန္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးသင္တန္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ 

စစ္တပ္ကို  ေခတ္မီေအာင္  လုပ္ေနတဲ့  အစီအစဥ္အားလံုးေၾကာင့္  ရန္သူကို  တိုက္ခိုက္ဖို႔  နအဖက 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာမွာ  တိးုတက္လာမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္လည္း  နအဖမွာ  ျပႆနာ  အႀကီး 
အက်ယ္ တက္ေနတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စစ္သားေတြ စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျပား က်ဆင္းေနတဲ့ ကိစၥပါ။ 

တပ္မေတာ္ထမဲွာ အခြင့္ထူးခံျဖစ္ေနတဲ့  ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ အမ်ားအျပားဟာ စိတ္ဓါတ္ မခိုင္မာ 
ၾကပဲ  အခြင့္အေရး  ရရင္ရသလို  အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ  ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္  ေတာင္းခံတတ္ၾကပါတယ္။ 
ပညာေတာ္သင္  ေက်ာင္းသားေတြဟာ  သူတို႔အသံုးစရိတ္  ကာမိရံုေလာက္ပဲ  ဝင္ေငြ  ရရွိၾကပါတယ္။ 
ဝင္ေငြအတိုးအေလ်ာ့ မရွိတဲ့ ပံုေသလစာေငြ အနည္းငယ္ေလာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရုရွားဘာသာစကားက ခက္ခတဲဲ့အျပင္  သင္ယူရတဲ့  သင္ခန္းစာေတြက မလြယ္ကူတာေတြခ်ည္းပါပ။ဲ 
သူတို႔ကို  အခ်ိန္ပိုေတြ  လုပ္ခိုင္းထားပါတယ္။  အရပ္ဖက္ျပည္သူေတြနဲ႔  မဆက္ဆံႏိုင္ေအာင္  တားျမစ္ 
ထားတာေတြလည္း  ရွိေနပါတယ္။  ရုရွားႏိုင္ငံေရာက္  ျမန္မာပညာေတာ္သင္ေတြမွာ  ေနထိုင္ခြင့္  ဗီဇာ 
ရွိေပမယ့္  အျခားတေနရာကိုသြားဖို႔  ေလယာဥ္လက္မွတ္၊  ရထားလက္မွတ္နဲ႔  ခရီးေဝး  ကားလက္မွတ္ 
ေတြကို မဝယ္ႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ခံေနၾကရပါတယ္။ 

ရုရွားမာွ  ပညာသင္ၾကားၿပီးလို႔  ေရႊျပည္ေတာ္  ျမန္မာႏိုင္ငံကို  ျပန္ေရာက္တဲ့အခါမွာ  သူတို႔ဟာ  ရုရွား 
ဘာသာစကား  သင္ေပးတဲ့  ဆရာဘဝကို  ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။  တခ်ဳိ႕လည္း  နအဖရ႕ဲ  ဗဟု ိ
သုေတသနနဲ႔  ေလ့က်င့္ေရးဌာနမွာ  သင္တန္းဆရာေတြ  ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  ရုရွားျပန္ 
စစ္ဗိုလ္ အမ်ားအျပားကေတာ့ ေရွ႕တနး္စစ္ေျမျပင္ကို ေစလႊတ္ခံရတတ္ပါတယ္။ 

နမူနာတခုကေတာ့ ဒီႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထမဲွာ ျမန္မာပညာေတာ္သင္တဦးဟာ ရုရွားနဲ႔ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ ္
ေနတဲ့  ဖင္လန္ႏိုင္ငံဘက္ကို  ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  သူက သူ႔ဆဲလ္ဖုန္းကိုသံုးၿပီး  ဖင္လန္က  
အဆက္အသြယ္ဆီကို  ဖုနး္ေခၚခ်ိန္မွာပဲ  ရုရာွး  ေထာက္လွမ္းေရးေတြရ႕ဲ  ဖမး္ဆီးတာကို  ခံလိုက္ရပါ 
တယ္။ 



နအဖအတြင္းမွာဆိုရင္  ထိပ္ပိုငး္ေခါင္းေဆာင္တစုကလြလဲို႔  အဆင့္တိုင္းမာွ  အေတာ္မ်ားမ်ားက မေက် 
မနပ္  ခံျပင္းေနၾကပါတယ္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနဲ႔  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးတို႔  ႏွစ္ဦးၾကားမာွလည္း  သေဘာ 
ထားကြဲတယ္လို႔  သတငး္ေတြ  ထြက္ေနပါတယ္။  လက္နက္ေတြ  ေခတ္မီလာလို႔  ျပည္ပ  ဝင္ေရာက ္
စြက္ဖက္တာေတြကို နအဖက ခုခံႏိုင္စြမ္း ျမင့္တက္လာေပမယ့္ အဲဒီေခတ္မီကိရိယာေတြကို ကိုင္တြယ္ 
ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူေတြ  လိုအပ္ေနဆဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  တပ္တြင္းပုန္ကန္  အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္  နအဖဟာ 
ၿပိဳကြဲဖို႔ အသင့္အေနအထား ေရာက္ေနပါၿပီ။ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး လူထုအံုၾကြမႈကလည္း အသစ္ 
တဖန္ ျပန္စလာဖို႔ ရွိေနပါတယ္။  

နအဖေခါင္းေဆာင္ေတြရ႕ဲ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ထြက္လာမယ့္အေျဖကို ေျပာင္းလဖဲို႔  ျဖစ္ေစႏိုင္တာကေတာ့ 
သူတို႔လို  ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔  အႏုျမဴလက္နက္ကို  ပိုင္ဆိုင္ထားဖို႔ပဲ  ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  ဒါေပမယ့္ 
အႏုျမဴလက္နက္ဆိုတာ  ျပည္ပတပ္ေတြ  ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာကို  နည္းလမ္းအသစ္နဲ႔  ခုခံတာပဲ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  တကယ္လို႔မ်ား  ေျမာက္ကိုးရီးယားဆီက  အႏုျမဴထိပ္ဖူးကို  တိုက္ရိုက္မရခဲ့ဘူးဆိုရင္ 
နအဖရ႕ဲအႏုျမဴစီမံကိန္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္ၾကာေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

နအဖလို  စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရ႕ဲ  အႏုျမဴစီမံကိန္းကို  ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို  တားဆီးၾကမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီေနရာမွာ ေမးေနက် ေမးခြန္းတခုရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ ဘာလုပ္ေနပါသလ။ဲ

ႏိုင္ငံအသီးသီးဟာ ေဒသႏၱရ ႏိုင္ငံေရးရ႕ဲ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနတတ္ၾက 
ပါတယ္။  အဒီဲလို  ျဖစ္ရတာကေတာ့  သူတို႔ရ႕ဲ  အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို  ကာကြယ္ထားလိုတဲ့အတြက္ 
ေၾကာင့္ပါပ။ဲ 

အေမရိကန္နဲ႔  ျမန္မာတို႔  ဆက္စပ္တဲ့  ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားေတြကို  ၾကည့္လိုက္ရင္ အေပၚယံအျမင္မွာေတာ့ 
အေမရိကန္  ေရနံကုမၸဏီျဖစ္တဲ့  ရွဗဲရြန္  (Chevron)ကို  ေတြ႔ရပါမယ္။  ရွဗဲရြန္ဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 
သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေတြမွာ ရင္းႏွးီျမွဳပ္ထားပါတယ္။ ဒုတိယ အက်ဳိးစးီပြား 
ကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏြယ္ဖြားေတြပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က လူနည္း 
စုေလာက္ပဲ  ရွိေနေသးေတာ့  အဒီဲအက်ဳိးစီးပြားကို  အမွန္တကယ္ဆိုရင္  လစ္လ်ဴလို႔  ရႏိုင္စရာ ရွိေနပါ 
တယ္။ 

အေမရိကန္  လက္ရွိအစိုးရဟာ  ျမန္မာနအဖနဲ႔  ဆက္ဆံရာမွာ  ေျပာေပါင္းဆိုေပါင္း  မ်ားသေလာက္ 
အက်ဳိးအျမတ္  သိပ္မထြက္ပဲ  ရွိေနပံုရပါတယ္။  ဒါေပမယ့္လည္း  အေမရိကန္ေပၚလစီအရ  ရွဗဲရြန္ကို 
ကာကြယ္ေပးဖို႔  ရည္ရြယ္ထားရပါတယ္။  ရွဗဲရြန္ဟာ  ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး  စီးပြားရာွ 
ေနတဲ့ကိစၥကို အေမရိကန္မွာ ေထာက္ခံမႈ ရလာေစဖို႔ အျခားတဖက္မွာ အႀကီးအက်ယ္ လွဴဒါန္းေပးေန 
ရပါတယ္။ 

အေမရိကန္ရ႕ဲ  တိုက္ရိုက္  အမ်ဳိးသား  အက်ဳိးစီးပြားကေတာ့  အမွန္တကယ္မွာဆိုရင္  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 
အႏုျမဴ လက္နက္ေတြ မရွိေစဖို႔သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္နဲ႔တကြ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြက ထိနး္ကြပ္ 
ရမယ့္  ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္  ေျမာက္ကိုးရီးယား၊  အီရန္နဲ႔  ဆီးရီးယားတို႔သာ  မကေတာ့ပါဘူး။  ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံကိုလည္း ေနာက္ထပ္ထိန္းကြပ္ရမလို  ျဖစ္ေနပါၿပီ။  နအဖလို  စစ္အစိုးရက အႏုျမဴလက္နက္ေတြ 
တပ္ဆင္လာရင္ လက္မခံႏိုင္စရာ အႏၱရာယ္ တရပ္ပါ။ 

ေနာက္တခ်က္က ရွဗဲရြန္ဟာ နအဖအတြက္ အဓိက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနတဲ့ အရင္းအျမစ္ႀကီး ျဖစ္ေန 
ပါတယ္။  ရလာတဲ့  ႏိုင္ငံျခားေငြမာေတြနဲ႔   စစ္အစိုးရက  လက္နက္ေတြ  ဝယ္ယူတပ္ဆင္ေနပါတယ္။ 



ဒါေၾကာင့္  နအဖကို  ယိုင္းပင္းကူညီ  မေပးႏိုင္ေအာင္  ရွဗဲရြန္ကို  ျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့  ေငြအရင္းအႏွီးေတြ 
ျပန္ထုတ္ယူဖို႔ အေမရိကန္က ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ 
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